Az egységes választói névjegyzékre vonatkozó törvény 14. szakaszának 1. bekezdése alapján a 15. és 21.
szakasz („SZK Hivatalos Közlönyének” 104/09 és 99/11 száma), értelmében, és Az egységes választói
névjegyzékre vonatkozó utasítás levezetése alapján a 9. és 10. szakasz („SZK Hivatalos Közlönyének” 15/12,
88/18, 67/20, 40/21, 90/21 és 16/22 száma) alapján, Nagybecskerek Város Városi Közigazgatási Hivatala
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Nagybecskerek Város területére vonatkozó egységes választói névjegyzékének betekintését végezhetik
Nagybecskerek Város Közigazgatási épületének 13-as számu irodájában, Szabadság tér 10.
A betekintést a polgárok személyi számának bejegyzésével lehet levezetni, elektromos úton. Egyben
ellenőrzést is végezhetnek, hogy a szavazati joggal rendelkező polgár be e van jegyezve az egységes választói
névjegyzékben.
Szavazati joggal rendelkező polgárokat, Nagybecskerek Város területére vonatkozó egységes választói
névjegyzékének részébe betekintést vágezhetnek, Nagybecskerek Város Közigazgatás épületében a 13 számú
irodájában, 08,00 -14,00 óráig minden munkanapon, legkésöbb a választói névjegyzék lezárásáig 2022. március
18-ig.
A választói névjegyzék lezárásáig, illetve 2022. március. 18. - ig a polgárok valamint az országon belül
áttelepített személyek kérelmet nyújthatnak be a Városi Közigazgatási Hivatalban a választói névjegyzékben
szereplő adatok esetleges megváltóztatására vonatkozólag (bejegyzés, törlés, módosítás, kiegészítés illetve
kiigazítás). A kérelem mellé a polgároknak be kell mutatniuk az érvényes személyazonossági igazolványukat.
Az egységes választói névjegyzék lezárását követően legkésőbb 72 órával a választások megtartása előtt
a szavazók bejegyzését a választói névjegyzékre a közigazgatásra illetékes Minisztérium végzi. A változtatásokat
igénylő kérvényeket közvetlenül a Minisztériumhoz vagy a Városi Közigazgatási Hivatalhoz kell átnyújtani.
A választási jelöltlista kihirdetésétől a választói névjegyzék megváltóztatására vonatkozó kérelmét
előterjesztheti a listaállító is, illetve az általa meghatalmazott személy is, mégpedig azonos módon és eljárás
szerint mint a polgárok. A kérelemhez mellékelni kell a változtatásokra vonatkozó törvénnyel előírt
bizonyítékokat, és a hitelesített meghatalmazást ha a kérelmet nem a kihirdetett jelöltlista benyújtója kérelmezi,
összhangban a törvénnyel.
Azon szavazók bejegyzése, akik tartózkodási helyüknek megfelelően szavaznak, a választások kihirdetése
után legkésőbb öt nappal az egységes választói névjegyzék lezárása előtt történik, 2022.03.12-ig.
Az országon belül áttelepített személyek a kihirdetett elkövetkező voksoláson a képviselőkre a Szerb
Képviselőházban, tehát azok a személyek akiknek tartóozkodási bizonylatuk van Nagybecskerek Város területén,
tartózkodási helyük viszont Nagybecskerek területe, a választások kihirdetáse után legkésöbb öt nappal az
egységes választói névjegyzék lezárása előtt 2022.03.12-ig, kérvényezni kell a kijelölt szavazói helyet, mely nem
lehet a tartozkodási hely, valamint jelenlegi evidentált lakcím, pontosan ki kell választani a voksolás megfelelő
helyét melyet nem lehet változtatni a választási eljárás lezárásig.
Külön hangsújt fektetünk azokra a szavazópolgárokra kik 2022.04.03-án lesznek nagykorúak, tehát
szavazati joggal rendelkeznek majd, végezzenek betekintést a szavazati névjegyzékbe és ellenőrízzék le az
adataikat, ha kell javittatást is kérjenek a megfelelő bizonyítékok alapján.
Összhangban a személyes adatok védelmét szabályozó törvénnyel, betekintés nyerhető a választói
névjegyzékbe elektrónikus úton is, a közigazgatásra hiteles Minisztérium hivatalos honlapján, a polgárok
személyi száma segítségével, vagy ezek az adatok elküldésével SMS útján, a tájékoztató eszközök révén illetve
a Minisztérium honlapján közzétett telefonszámra www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak.
Kötelező a polgárok személyi számának feltüntetáse. A névjegyzékbe való betekintés folyamán tiszteletben kell
tartani minden előírt törvényszakaszt, rendeletet a felelős személytől minden résztvevővőig.
Nagybecskerek, 2022.02.16.
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